
przeŚladov/ania.
DoVI wieku nie umiesz-

czano na krzyżu wyobraże-
nia ciala Jezusa.

Czteroramienny
krzyż wpisany
w kolo

To przedchrześcijański
symbol
światła
i słońca
uż}nva-
Iy za-
równo
prZez
ludy
azj atyckie,
jak i przez dawnych Ger-
manów: Byl takźe symbo-
lem cyklu rocznego. Ozna-
czal zdrowie i życie.

W sztuce chrześcijań-
skiej czteroramienny krzyż
wpisany w kolo s}rmbolizu-
je Chrystusa - światlość
i odkupienie świata.

Krzyż w ksztalcie
greckiej litery tau,
zwany teŻ krzyŻem
św. Antoniego

Byl dla staroĄtnych
znakiem świę-
tym. Ozna-
czal cen-
trum
świata,
byl sym-
bolem
panującej
nad
wszystkim
siły siońca

Królowie asyryjscy nosi-
li taki krzyż na szyi albo na
piersiach.

DIa ludów staroamery-
kańskich byl symbolem
deszczu, czy boga deszczu.
Linia pozioma oznacza ho-
ryzont, pionowa strumień
wody.

ca. Na grobach Koptów
chrześcijańskich potom-
ków cgipcian, częs{rl rytrl
ten znak, jaktl syrnbtll krzy,
ża.

Swastyka
To znak w postaci rów-

noramiennego krzyża o ra-
mionach zagiętych pod ką-
tem prostym w tym Samym
kierunku.

Swastyka prawostronna
jest powszechnie uznawa-
na za symbol Słońca, imi-
tując ruchem swych ra-

mion drogę, jaką ono poko-
nuje. Swastyka lewostron-
na, poprawnie zwana sau-
vastika,
jest
symbo-
lem
noc]4
StraSz-
liwej
bogini

n t--
li,
;J-tJ

Kali i praktyk magicznych.
Swastyka jako symbol

pomyślności i szczęścia
szeroko rozpowszechniona
byla w starożytności i nie
traci na popularności we
wspólczesnym świecie.

Swastyka pojawiala się
już w sztuce wczesnochrze-
ścijańskiej i bizanĘńskiej,
nadal jest powszechnie
stosowana jako symbol
pomyślności w hindu-
izmie, dżinizmie i buddy-

(jn męKę i Sililel-i-
Jezusa Chrystusa, który
yl rl,ez krr.yż, r lrlkrr pi l
wszyslkit,h lrrrlzi.

Krzyż
św. Andrzeja

Św Ancirzc1
apoStoI
brat św.
Piotra,
rybak
rodem
z Betsa-
id;ł miesz-
kający w Ka-
farnaum - głosil ewangelię
w Scytii, Tracji, Grecji, Epi-
rzeiwokolicachKrymu.
Ok. 60 roku poniósl śmierć
męczeńską na krzyżu

laskowa-
ny

lltnit,szt,zlttltl l.i() llil l)l()
ntltitt:lt .jttż w t,zitsllt,lt Mr,
rrlwingriw rly-
nastii pa-
nująca
w pan-
stwie
Fran-
ków
w V-V[I
w. W Au-
strii znalazł się na .sztan-
darach Dni katolickich.
Krzyżjerozolimski

Cztery mniejszekrzyfiki
umieszczone między ra-

mialy przypominać pięć
riln, którc
rlrlrlirisl
,|t,ztts
z l'1,kr
()|)l,ilW
ców. Ity,
cerZe
Grobu
Swiętego nc
sili 8o na
swych
biaIych
pIasz-
czach.

'li l lliit
ly krl.yr,
tl tlśltlltl
r()ZWl,
dit,niaclt,
symbrl
używa

l
ny

przez kawalerów maltań-
skich, czyli szpitalny zakon
rycerski powstal w czasie
pierwszej krucjaty, przed

zdobyciem Jerozoli-
. my w 1099 roku.

, ' :_ Krzyż maltań-
l. ski zwany też jest
''; krzyżem cnót,

* ponieważ je-
co oslem

rozwidleń ozna-
czalo w symbolice
średniowiecznej

osiem cnót ry-
cerskich.
osiem rozwi-
dleń oznacza
rowruez ostem
bIogosła-
wieństw:

śr +

W*
i

r$iĘ-fi!Ę
j§,

&

zmie. U buddystów
oznacza np. klucz do ra-
ju. Później swastykę
znajdujemy również
u Germanórł

W ornamentyce ko-
ścielnej w epoce stylu
romańskiego, trakto-
wano swastykę ja-
ko znak chroniąry
przed szatanem.

W roku 1910

:J:T,',i::l .Y1I- rrzyie p rawoslawn e zd ob i ące ce rki ew.
Wano SwaSryK Ja-

Fot. Adam warżawa


